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1,300 bolševiku ŽUVO Berlyne K° nori vokiečių bolševikai?
t ĮVYKO TAIKOS ATSTOVŲ ) REIKALAUJA 100 MILIJ0 

SUSIRINKIMAS. ' NU FARMŲ ĮSTET 

GIMUI.

9 anarchija Va-
Tos fauno* reikalingos 

reiviams.
ka-

Rezignavo generalis S. 
prokuroras

V.

SUSIRĖMIMAI ATSINAU
JINO BERLYNE.

ARGENTINOS SOSTINĖJ 
ANARCHIJA.

Rusų bolievikai kursto vokie
čius bolševikus. Streikas atšaukta, bet 

tvarkos.
nėra

Londonas, sausio IX — Co- 
penliagenc apturėta žinių, jog

• bolševikai atnaujino atakas 
prieš Elmrto valdžios kariuo
menę. Nežiūrint didelių savo 
nuostolių, jie tiesiog per peilį 
veržiasi pagrobti valdžių ir 
paskui susijungti *n rn*ų Imi- 
šėrikais.

Rusų bolševikų agentai 
smarkiai veikia Berlyne. Už
vakar po didelių nepasiseki
mų vokiečių bolševikai buvo 
KAiptr aprimę, imivo paMGtnę 
ratignarijai

* Teflau juos veikiai ir' vėl 
ųuiildė rusų liotšcųikų agentas 
Radek su savo palydovai*. Ji* 
sako jiems: “Kovokite ligi 
paskutiniųjų, laikykitės, jums 
pagelbon eina rusų bolševikų 
kariuomenė*, kurios veikiai 
pasieks rytinę Prūsiją”.

Gavę tokį užtikrinimų vo
kiečių bolševikai vakar dar 
smarkiau atnaujino užpuoli-

Bolševikai ne tik nieko ne
laimėję, bet turi didelius nuo
stoliu*. Apie L900 jų žuvų 
Berlyno gatvėse per vienų 
praėjusių savaitę.

Be tų nuostolių nuo jų at
imta svarbiausieji laistai, lai
kraščių ir policijos ofisai. 
Aiandie vidumš-stvj nėra nei 
vieno bolševiko. Tik kaiku- 
riuosc priemiesšiuose jie vieš- 
patanja, platina terorų.

Keli vadai suareštuoti.

Buenos Aires, sausio IX — 
Generalis st n-i kas Argentinoj 
atšauktas. Tnipjmt atšauktas 
streikas ir vietos geležies dirb
tuvėse. Bet mieste siaučia 
anarchija. Juk socijalistai 
streikų buvo jmukelbę ne dar
bininkų gerovei, bet saviems 
ti Indam*.

To* aišku. Ne* kuomet dar
bininkai paliovė streikavę, 
socijalistai su anarchistais ir 
toiešniai platina ■nyrėti i ję 
kaip čia, taip kitur.

Diktatoriaus ofisas- pcuMsa, 
jog susirėmimų metu mieste 
žuvę 230 žmonių. Apie 700 
žmonių sužeista. Bet kiti 
tvirtina, jog nuostoliai esu du
kart didesni.

Ligšiol suareštuota apie 200 
visokių agitatorių. Jie bus pa
traukti karės teisman.

SnMkta bolževikų nokalHa.
Ursgtmy respublikos uosti

nėj Montevideo šnekta bol
ševikų anaicalbia. Bookalbia 
daugiausia įmaišyti rusų bol
ševikų valdžios agentai Suo
kalbio tikslas liuvo pagrobti 
savo rankosna Argentinos ir 
kitų respublikų valdžių.

Suareštuota daugelis suo
kalbininkų su rusiškomis pa
vardėmis, kaip tai Malinov. 
Putilovslu, Mirnoviė.

VA1AAV0JE PA1AUTA8
PADiuvnm.

Pirmiausia kalbėtasi apie ša
lių išginklavimą

Paryžius, samdo IX - 
įknr įvyko pirmasis taikos at
stovų priciŠsonfcrcncijini* su- 
surinkimas. Prasidėjo apie 
3:00 po pietų. Kalbėtasi ir <li- 
«-k usuotn šalių išginklavimo 

į reikalai*. Pirmininkavo pran
cūzų premjeras.

Susirinkime dalyvavo prem
jerai ir užsienių reikalų mini- 

l .-derini šių šalių: Anglijo*. 
Prancūzijos ir Italijos. Suv. 

I Valstijas atstovavo proziden- 
i tas IVilrana* ir lomsingas.

Pradėjus sausiu 20 <1. kon
ferencijos bus kasdien. Sa
koma. tų dieną kalbėsiąs ir 
Prancūzijos prezidentas l’oin- 
care. Jis savo kalbą formaliai 
atidarysią* taikus konferenci
jas.

Spt'jama, kad taikos atsto
vai be kitko pinniausia ap
tarsią ir Rusijos stovį, kur* y- 
ra neatidėliotinas.

Iš Archangelsko Paryžiun 
atkeliavo prancūzų ambasa
dorius Rusijoje. Čia rieti 
nuų kunig. Lvuv ir kiti rusų 
veikėjai

■SKALAUJA KAULINTI
IBERTO VALD1IĄ

I
Gopenhagen, sausio 13.— 

Anot pranešimų, Leipzigo 
bolševikiška* sovietas padaręs 
rezoliucijų, kuriųja reikalau
ju* prašalinti Eberto valdžių 
Berlyne.

RUMUNUAtAUKlAEI 
MAUTO.

šitie pinigui vy- 
augryž su nuo . 

pa<larys n«*ap->ako-1

Washington, sausio IX— 
Vidujinių reikalų departamen
tas padavė kongresui puikų 
sumanymų. To sumanymo pra- 
vedimui reikalaujama UJU mi
lijono «1<»I. 
rimisyls-i 
šilučiais ir 
inų naudą.

Sumanumi- ve toksai:
Suv. Valstijoje yru dide- 

liaunieji n<-a]>dirl»umon žemės 
plotui, kurių butų gulima pu- 
keisti derlingųjų dirva, jei po
rų metų aplink jų sumani-n 
padirbėjus. Tų darbų gali at
likti buvusieji kareiviai, kat
rie pageidauja turėti farmų. 
Gi tokių yra labai dacgrlis.

Sulig sumanymu, tuojau* tu
ri būt organizuojant iJ pn 
leidžiamų kareivių (katrie no
ri gauti formas labai prieina
mai) būriai ir siunčiami į ne
apgyventus plotus. Tenai jie 
sulig inžinierių nurodymų 
apsaugine žemę arba paga
mins priemonių jos drėkini- 
mui, apvalys tankus nuo vi*o- 
kių medžių tr krūmų.

Tos darbas užimtų kukiuo 
du metu. Karviviai-darbinin- 
kai butų gerai maitinami ir 
apmokami.

Pabaigus laukų valymų 
jiems visiem* ten butų pas
kirtos fanuos “nnt išmokė*, 
čio” per kokius 40 metų. Po 
to ten išdygtų miestai ir mies
teliai su mokyklomis ir baž
nyčiomis. teatrai* ir krauta-

2 MILIJONAI DOL. KAREI
VTŲ PALAIDOJIMUI

Washington. sausio IX 
Karės departamentu- reika
lauja kongn-o Įm-kirti dar 
US.4S8.782 i'eiknltiiu*. -iii i*-, 
tiems su karo.

Iš iii ti milijonai reikalingi I 
apmokėti kari*s departamento! 
darbininku*, gi likit-ivji 
kareivių, oficierių ir civilių 
palaiilojimo išlakiom*.

PASKELBTA NAUJAS 
ANGLIJOS KABINETAS 

% II.
Londoną5. sausiu IX \ng- 

lijo- premjera* IJoyd George 
paskelbt* naujų mini-terių ka
binetu sąstatų. Puls IJoyd 
George be prouijerystė* yra 
dar ir šalie-, pinijnnn pirma
sis lordus.

DIDELI ŽMONIŲ NUOSTO
LIAI ARGENTIN08 

SOSTINĖJE.

l»-

Buenos Aires, sausio IX— 
72 žmogų užmušta. SI jmvojin- 
gui sužeista ir dnugiuu 
lengviau sužeista.

Tai streiko ir riaušių 
sėkmės šitam mieste.

Diktatorius gen. Ddk*ptun<* 
savo rtoryklų įsteigė centru- 
linėj policijos nuovadoj. Ir į- 
sakė kuožiauriausini apsieiti 
su riaušininkai*.

Kareiviam* įsakytu naudo
tiem kulkosvaidžiai*. jei kur 
šautuvui negelbsti.

Soeijalistų sukurstytu* su
kilimas norima numalšinti 
žmonių krauju.

įsleigti rovolincijinį triliu- 
nalą.

I’nt ranki i įeisiunn už karė* 
pratęsimą I luhcnzollct nūs, 
ilihdetibnrgą. I.nd**ndurffii ir 
Tirpilz'ą.

Tai piimieji butų bolb-vikų 
žygiai, kuomet jų ratikusnn pa
tektu šalies vadžia.

Suprantama, jei kiekvienas 
darUninkas Imtų :ipgiuklu<s 
ta*, gi visiem- kitiems butų už 
drausta turėti ginklus, tuoim-t 
liakiltų teroras kokį šiandie 
praleidžia Rusija, kui visiem* 
kriminnli.-taius inžadėtn “ro
jų*” ii leista nešioti** ginklus.

/’iisJĮcsm bnl'Ci <l.u innini.

Bolševikai išpildė |>aniiii<-tų 
savo programos putliąją da
lį. tuojau* imtųsi pildyti ant
rąją. šiton ainrojun ineina:

Išaaikbunimas visu “buržu
jų“. bolševikams m-gvistinų 
žniuiiių. kurie gaV-tų <larbinin- 
koms pranešti apie jų išnaudo
jimų ir skriaudas.

Panaikinimas visų atskiriu 
fcderatĮAinių valstybių ir įs
teigimas vienos alnmliutėa |xF 
darbininkų priedanga socija- 
listiškus valdžios.

Pravedinuu* visur fi valandų 
darira dienoje.

Konfiskaviiuas viaų privati^ 
nių nuosavybių, lankų, c 
vių ir tt.

Panaikinimo* visokių va 
liės ir privatinių skolų.

Pagaliau* sunacijonalizai . 
ma* viso* konintiikarijo*.

Prie tokios tvarko* darbi- 
ninkame nebūtų galima jiasi- 
rinkti tinkamo darbo. Kiekvie- 
vienaiu liūtų liepiama dirbti tą, 
kaip nori ponu* sicijaliata* 
tolaerika* valdininkas, palai
koma* autokratinė* boUerQq| 
valdžios. Kas nenori klausyti, j 
tokį Indu marinti arba nagak** * 
labinti. ;; Į

Ve kokia socijalistų bolševi
kų programa ir ko jie nori.

Žinoma, au tokia programa 
nepaverg* jie |ia*aulio.

Jų tikslas pavergti darbinio i 
.ras ir vis* pasaulį.

/>< • ;iltsi« IX I- Vu
kiečių Isišerikų erhtrn kutui!* 
to tenka snžinuti visi jų tikslai 
ir pl»-m-i.. kokie lu-kuu 
dtei ir jukinu laidu luųmli būt 

j at*ii4iinmi. Vii-tsA jie pn.-iti 
j ki lušėinis *avo |uižadėjimni* 
i (Kiveigti dmliininkus. gi -u *i 
I tų |cii*i-H<n vira |>asanlį.

Rulši-vikų -varbiniisia- su
manyme- imuaikinti ii*«>kią 
liurinjų vnblžisi it šitų |iagTob- 
ti -tivu i.mk'i-nu. kurių it |«t- 

| vadinti -hirbiiiinku vtddžin dar 
biuinkaim*.

Nereikia turėti dnuu ištuiu- 
■ ti -. kml nc*iiprn-ii IsiKevikų 
I klastingumu. Jie. vadai ir ne
darbininkui. -nvu rankose lai
kys visų vnld. ir tina j»ri<leug» 
‘htibinitikų vnnhi. Jie |mty* 
pasigaiuius sau rojų darbinin
ku lėšuiiii*. Nes jei valdžiit bu* 
lokiu Hanse, LielAuechto nrl>a 
ji**nis imuašių raukusi*, tai ar
gi tų valdžių butų galima ]m- 
vudinti darbininkišku valdžia.
'Pii ttiirji Mm riLiį

Šiandie lailševikų via visose 
šalyse. Tik vienur jų yra dau
ginu. kitur mažiau. Bet visur 
jie yra vimidi galvažudžiai, 
iStruškiuieji žmonių kraujo.

Visti šalių bolševikai turi 
vi< uodų iirograiun. Paskuti
niam vokiečių Itolševikų suva
žiavime padalyta ve kokia pro- 
gramą, kuomet jiems tuksianti 
valdžių:

Kuovcikiuu* išgiukluoti |mi- 
lirijų ir kareiviu*, katrie ne
priguli prie prok-tarijato eilių.

Paimti kontrolėn visas amu- 
nirijos dirbtuve*. 
Nuginkluoti valdančiųsia* kte- 
ras; apginkluoti darbininkus 
ir Isdševiktj milicijų.

Panaikinti armijoje visokių i 
disciplinų.

Panaikinti utilitarinį žirninių* 
luonut.

♦

t

•aeySi—L Haaio n_ Bn-’ vėmis.
manijos vyriausybė apeliuoja Kareiriai-farmeriai su 
j talkininkus, prašydama mai- šeimynomis apsigyventų ter
što, nes tos šalie* gyventojai n»>* ir jausi tįsi labai laimin- 

8*-
Sumanymas labui gražu*. 

Spėjami, kad kongresas tam 
pritars.

Vidujinių reikalų sekreto
rių* sako, jog labai daugelis 
kareivių klausia fermų. Dau
gelis kareivių nori užsiimti 
žemdirbyste. Reikia jiems 
duoti proga.

badauja. Rumuniją apiplėšė 
vokiečiai.

ORAS.

iro

Kraanojarskas, Silierija, 
sausio IX—Bolševikai n* juo
komis grūmoja talkininkam* 
ir rusams Liberijoje. Klučias- 
kaja apylinkėse jie taikosi 
perkirsti Liberijos geležinkelį. 
Vadinasi atskirti aavo prieši
ninkus kitus nuo kitų.

Jri bolševikam* tas pavyk
tų. tuomet rytinė Milieri;* ne
galėtų susinešti *u V rabi.

REZIGNAVO GENERALI8 
PROKURORA8.

PRANEŠAMA APIE LIEB- 
KNECHTO ŽUVIMĄ.SAUSIO 13, 1919 M.

Chicago. — Aiandie ir, tur
būt, rytoj gražus oras; šian
die vakare kiek šalčiam

Nežinia, kas užims jo vietų.

Washington, sausio i::. 
Itekignavo S. V. gi«nerali* pro- 
kuioin* <iii-u<>rĮ. Prvzitliii- 
ta» j« rezignaciją priėmė- su 
sųlygu. kad ji* savu viHojr 
išlut-in. ligi kovo 4 <1.

Ugi tu įniko pit-z. Wi|so- 
tm« Imsiųs sugryžęs iš Euro- 
js>- ir tuomet Imsiu* nuskir
ta* nauja* prokurorą*.

Kava r*xijtnacijos 
Grogory svarbiausiu 
įaia nesvrikata.

Kallmiua, knd jo įieton ur 
tik neimsiu* |m*kir1n> M-nnto. 
riu» lx*wi*.

Bolševikai bos netekę vyriau
siojo vado.

Londonas, sausio IX— Iš 
Co|*Tilingvn<> pranešama, jog 
praritų ketvirtadienį Berlyno 
gatvėn* susirėmimų motu žu
vo vyriausia* v»ki<*čių liolše- 
vikų vada-.. Dr. Kari l.irii- 
kneclit.

Daugeli* liepėjų gauta apie 
Liebkneclitu žuvimą, ik-t truk- 
*tn juitvirtinanėių žinių. Rei
kia (atsakyti, kml šiandie Ber
lyne kol ka* ir nėra kam ,«it- 
virlinti tas žinia-

Galimas daiktas, kad l.ioh- 
knechtas bus žuvę-.

Londonas, sausio 11 — I* 
Varšuvos pranešta, jog tenai 
pašauta* ir pavojingai sužeis
tas žinomas lenkų pat ri jotas 
Padervvski*.

Viešliutin. kur IMerevakis 
apsistojęs, inėjęs kažkoks pik- 
tadaris ir paleidęs vieni} šūvį 
iš revolverio j muzikų.

šitame intariami liolševikų 
agentai. Daugelis jų suareš
tuota. rašte 

|«n*ire.

LUKEMBURGE PASKELB
TA RESPUBLIKA

21 ŽMOGUS ŽUVO ANT GE
LEŽINKELIO.

Mete, sausio IX — Aną die
ną Lux«*tnburgo rastų apleido 
to* Saliai valdovė. kunigaikš
tytė Mane Adelaide.

Batavia, N. Y., sausiu U— 
Ant \*ew York Centrai gėle. 
žtakMio ties Bouth *

4

Kareiviai suareštavo • l»lše- 
vikų vadu* ls*dcl»our ir Mey- 
er. Taikomasi sugriebti ir ki
tas vadus, dauginu veikles
nius ir pavojingesnius Eberto 
vaidilai.

Yra žinių, kad Eberto val
džia pagaliau* buvus sutiku* 
tartie* su liolševikų vadai*. 
Buvę sutarta |s*r 12 valandų 
neatnaujinti susirėmimų. Bet 
bolševikai, rusų liolšeyilcų a- 
gantų kurstomi, m*iškmtę ir 
sulaužę sutartį.

Liebkneehto žavimas už
gintas.

U Copenhageno pranešama, 
kad Berlyne užginto* žinios a- 
pie bolševikų vado Liebknech- 
te žuvimi Liebkneehtas pa-

Hindenburgas prieš bolše
viku*.

Paryžiuje gauta žinių, jog 
Hindenburgaa veikių* išvien 
au Eberto valdžia. Jis dalį 
savo kariuomenės pasiuntė 
Berlynan prieš bolševiku*.

Muniehe, Bavarijos sostinė
je, taippat prasidėję susirčmi-
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DRAUGAS”
nrrHVAVtar i.au.v ihiiao 

e>ibll.hrd li.tly Cl.n-I >«"•«•»» 
DRAVGVS l*t miMItVt. CTK, In. 

IMKI W. I*«h SL, Chl.«" IIIIuiii
TEItMK or S. IM Itll-IKIV: 

OtM T»*r ..................................................... I' •*
Su Mcath. ................................... •' <‘
Tl.ur*ln>'» Fblttb-n .......... K ♦*

At srs.'o-sT.vrn* s<- a corv 
Ad>.-rU<ln< n>t. « «n »|s-ll<«'S-n

teisėja* I Jindk kol kas nepa Į 
-kyrr bausmės. Jis tų padu 
rys, j«-i kaltininkai u p. liacijo.*, 
nv|«duos, arba jei ta jų ap« i 
im-iin taps atmesta.

Ntabejujnrne, tad uocijalis 
*ų violai buvo kalti, nes h -j 
i;altėi ni. nlimas daigins, tad

• i-nm* taip sutartų, knip su atrijant lietuvių tnrjie bu- 
nr- tunu- ntv<jyj<-, todėl ir vo subruzdę atgaivinti Nūn- 

apeliacija Bergeriui neatneš jonus neprigulnungni 
naudos.

Vyskupas Matulevičius ir 
Vienuolijos.

(Tų*a ii praeito nuru.). 
Ncpngulmingi Marijonai.

I.mkni. pajutę

NAUJOS KNYGOS.

U LT t VI v KAI Al IKI, lill-Ml.UII-.

“DRAUGAS”
Kata Ln^lli-n. 11*1. yru. nr*WIJ-r.ihi- 

mEM MIJLVTOS KAINA:

M •l*mn .•*•••••*«•••■•■«••• I ■ * *

Fumi tn.tv........................................................Is o<
rr.aun..t«ta lAk.la*. lun

kai (kalinai nsn u»«n>*ni>%
r. nn. Kaajų Mėlti

■> u mirt*. 'mu< i....*
xn*> tdi.**a 1‘it.ir.i (remtai- < *- t 
Mi Kperkant kr»»)« .r <ti-n 
"Nont-r Ord«-rf arba )<l< -1tni
1 reci.imot. lalMg

i“DRAUGAS” PUBLISHING CO 
1800 W. 46th SU Chicago. III 

T(l*i>b<u>( kirkiate? <114

j jihimo .ftsasMaaa.Įssai I1UO

Uun. Matulevičiaus. Kriokavę
---------------- ----- . : gražiai atspausta kny-

Karė ir Dora, i s* T- Stanislovų Pap-
i 'Ciynskį. Tos knygoi autorius

K šito, kartu bu» tokių tr P- Tretiak ėmė rengti naujų 
nip didelių prų daigtų, ko- Marijonų vienuolijų. Bet Mn-

So įjahstp byla 
Chicagoje.

lis Dievas perstatomas senas- ligi jos klausimus; jis neatsld- 
senas žila barzda objektas,-— ria mitologijos nuo istorijos, 
kitokio mes nežinome." (pp. 6 o sprendžia apie abidvi, priei- 
if 7). Matyt priemenims ai- damas prie beveik beprotiškų 
nant katekizmo mokintis, ma- tvirtinimų;visuose pajudintua- 
ma pasiųsdavo ponų Karpavi- se gamtos moksluose jis drebia 
čiu paganyti už juos paršus su tokių klaidų, kad ausys ir akys 
iųsinus. Taip jis ir liko tato- tirpote.
kizmo neišmokęs. Jis matė pa-' 
veikslų ant sienos, bet niekas kių kuriuose tas jaunikaitis 
jam nepasakė, kų tie paveiks- i perpasakoja žinias gerai užtik
tai reiškė, todėl jis nei šiandien tas jam pakliuvusiose knygo- 
nežino, kokia yra krikščionių 
nuomonė apie Dievų.

UI tat jis žino lietuvių atab-' ailavintų, jai butų tam jį pa- 
meldžių dievų Perdoytų (pusi, mokinti ir jei jis žinotų ta ir 
92). Jei jis butų mokinusi lie- kaip turi mokintis. Bet jisai y. 
tuvių kalbos, tei butų patyręs, ra dr-o J. Šliupo mokinis, 
kad joje nėra dvibalsės oč, nei taip pats prisipažįsta. Jo au- 
dvi ilgos balsės o ir y negali toritetu savo tvirtinimus ra- 
stovėti be saubalsės tarpe. Iš mia (p. 141). Jei d-ras Šliupas 
to jis butų turėjęs, abejoti, ar 
tikrai lietuviškas yra tas die
vas Pcrdoytas.
Clevclando laisvamanių mok

slininkas to nepaisydamas drų- 
sioi leidžiasi į kalbotyros mok
slų. Jis sako pietinės Ameri
kos Ųtiiehuai ir Lietuviai turi 
iK-ndrunių kalboje (pp. 111 ir 
115), nes lietuviškai yra Sau
kia. o Quichua sako huakia; 
lietuviai sako o-vmi, o anie 
kan m:, abu žodžiai baigiasi rancijos, kaip šitoji. Ignoran- 
rnidėniis mi. Iš to išvedžiojimo'dja yra dėlto, tad nežino to, 
matytis, kad p. Karpavičius apie kų pats rašo; arogancija 
nėra girdėjęs, ko reikia, kad yra dėlto, tad maža mokslo te
kalbu giminystė skaitytus! pri- j turėdamas rėplioję išrišinėti 
rodyta. Į didžius ir augštus daiktus.

Trumpai sakant, tas žmogus Taip nenusisekusių knygų leis- 
nieko neišmano apie pačius dainas į žmones Karpaviaus 
stambiausius kalbotyros mok- dar ir savo portretų pridėjo, 
slo dėsnius, o spraudžiasi į jot taip tat daroma iBriiUlsnt 
•rytį; jis neperėjo nei kate- mirusių stambių rašytojų tei- 
kizmo, o bando išrišinėti re- tahm, Ka*. F. K

(Pabaiga), 
.lis tuomi nepasitenkino, 
dar ir atsakymų davė, 
pyraraydos esančios ketur
kampės ir smailios “pagal su- 
pratimo keturių Atlantiso u- 
pių šakų, tekėjusių į šiaurę ir 
pietus, į rytus ir į vakarus“, 
(p. 139). Nei to Atlantiso, 
nei tų keturių upių nėra, bet 
p. Karpavičius tvirtina, tad 
buvę.

Su Atlr.utisu p. Karpavi
čius įvažiuoja į istorijos ėry
tį. Joje jis skiryčioja taip 
pat kaip ir gamtos 
se. Ant 92 p. jis 
Romos imperatorių 
knrio nebuvo. Jis 
“kad Graikai daug
dievų — paėmė nno Thrakų 
— Lietuvių” (p. 124), nes 
jis nežino grekų religijos is
torijoj, nei kaip tas mokslas 

I šiandien stovi, nei iš kur nei 
j kaip susidarė grekų mitologija. 
' Homerų jis vadina mokslo 
vyru (p. 46) ne poeto.

Rašytojas m-ntskirin mito
logijos nuo istorijos. Anot jo. 
vėliaus Tiirakijoje užgenu 
.-tunus Bijantis brolio Apollo,

' garsus muzikas Lietuvis Or- 
I piltus, šitasai dedasi jnu apie 
' UKM.) m . pirm Kristaus gi
mimo (p. 142). Apollo yra 
tik stabmeldžių grekų pra
manytas gražybės ir 
dievas. Apollo skaitėsi 
užtarytojom.

Nurita yra dailė,
garbingiausias muzikas skai
tėsi Apollo sunum. Mokslas 
dar nežino ar jis tikrai buvęs 
ar esųs vien tik pramanytas, 
taip ir Apollo neva jo tėvas. 
Pavadinti Orpheju lietuviu 
yra stafiai judrų darbas.

"Taip dalykams esant, rašo

nes 
jogkunigų Dambrauskų susėję 

kunigai sumanė parašyti ir p.i-
Marijonus vienuolijas vėlinančias Lietu

voje. Protesto autoriai mintijo 
apie lenkiškas moterų vienuo
lijas, įtariančias Lietuvoje 
slaptų mokyklų su lenkiška 
dvasia, bet jie parašė protestų 
apie vienuolijas. Greitai buvo 
iškilęs projektas, greitai buvo 
redaguotas ir protestas, todėl 
ix-apmintytiui ir neapdirbtas.

Kun. Įlašinti* tų protestų 
parik'ius beveik visų syuiesuių 
kunigų veikėjų iš visų Lietu
vos vyekupijų vežė į paprūsę, 
kad pasiųstų per Vokietijų 
Ryman. Bevažiuodamas garlai
viu kuo. Itaštutis parodė noun 
tų protestų. Perskaitęs ai pa
mačiau. kad jis redaguotas ant 
greitosios, kad neduoda infor
macijų apie asmenis, o užkabi
na vienuolijos principų. Man 
buvo aišku, kad protestu pa- 
sėkmė bus bloga. Rymos turės 
dokumentų su lietuvių dvasiš-1 

. ■ kijo* jmraAti, liudijant), jog ji 
ništriai neprielankiai žiuri į 

i taip svurbų katalikystei daly- 
, kų, kaip vienuolijos principą.*. 

lx-i.gviau yra to dokumeuto vi
sai neduoti, negu {Hiatai teisin
ti, tad yra sustatytas ant grei
tosios.

1 Vžsivadinęs kun. Raštui) į 
Gelgaudiškį, aš (tikrinau, jog 
siuntimas taip pavojingo rašto 
taip ant greitosios sustatyto 
yra stačiai nelaimė. Kun. Raš- 
tutis tų raštų paliko rtan, sa
kydamas, tad parašyčiau jo 
kritikų ir įteikčiau tan. A.

1 Dambrauskui. Ai sakiau, tad 
> vienuolijų dalytas pormažai iš

manau, ir tad kritikų geriau Karpavičius, gal jau bu aiš- 
parašys kun. Matulevičius.

I Kun. Raštučiui sutinkant aš 
nuvežiau protestų pas kun. 
Matulevičių. Tas parašė sąži
ningų protesto kritikų, įteikė 
jų kun. A. Damlrrauskm. Taip 
protestas ir liko neišsiųstas.

Į to vietų kuo. Matulevičiur 
kreipėsi prie vyriausybės tų 
moteriškų vienuolijų, kurios 
turėjo savo valdybas Lenkijo
je, o skyrius laikė Lietuvoje. 
Ne viso* kongregacijos tų 
kreipimąsi priėmė vienaip. Bet 
viena kongregacija sutraukė 
išmėtytns savo nare* lietuvai
tės į krūvų ir sudarė grynai 
lietuviškų įstaigų įsakydama 
tarnauti lietuvystei. Bet kon
gregacija tarėjo lalri uaAii 
inteligenčių lietuvaičių, dėlto 
pastatė pcrjaunų viršininkų. 
Graži pradžia liūdnai nunyko.

(Daugiau bus).

tni nesapnavome prieš rijonus trukdančiai agitacijai 
Lii-ttivos n>-firigulmybė ' ūžiant Ijetnvoje buvo gana 

>ųjiingn, p'.-milio d<- ,n“"‘ lietuvių plos
B. 1. kaip ri*i i atnnujintų t 

kuri at knd lenkams k-ngva Iras gauti

I hių 
’.ų: 
| Kuiil • j 

iiKikratiškuma.'*.
..•įminiu dnigtni, tn 
, verlė ir blogumų.

Chicagos teisėja* 
'\.G<-in<!! M-re loj'*,8 .sausio iš-

I davė 14 į-:il:yttių Miimti žmo 
n- už mči-i-čtų įvairių! lyčių 
ilgy veninių, l'- i.-' jns nusi- 
kundė, kad dar niekuomet, 
:nip ji- Iri-mo po-ridentu v- 
ą*. ii -buvę ii. k daug nu»i- 

'.znltiniij, užinatų ritmą diena, 
h- mintija, knd tui karės kal
tė.

Ir t m Imt n<kl)>ia. 
metu visuomenė 
moteris ir merginas nuo pa 
<kirun«> tuisy kliu. ' 
uiė poMtlarė. 1__ _______
iiiergrdij pimlnnčių į purvinų 
prapultį, Chicagoje pakilo iki 
14 į dienų. Nupuolimų ncpc- 
ri-jusių per teismų visuomet 

i buvo dar didesnis skaitliui. 
| Ant gatvių teko pastebėti, 
Į tad ir lietuvaitės kartais sp- 
scina lyg užiniršusios savo 
mergiškos gurbė-s brangenybę. 
Tai skaudus dalykas. Jos tų 
pradeda su kareiviais, o bai
gia plačiau. Purvas vi* vie
naip suteršia, ar kareivis 
juomi apkrečia ar civilis Žmo
gus. Nelaimė vis vienaip su
laužo moteriškų, užmiršusių. 

J.ntl turi priedermę priversti 
gyvuoliikų vyrų veislę, kad 
gerbtų moterie* asmenį.

Karei |ia>il>aigus dar la
bintu. ir greičiaus reikia nt- 
iimnti Miškus padorumo j- 

proėius. Apseiti žmoniškai 
yra lygini šventa ir vyrų prie- 

i dermė, kaip merginų ir mote
rų. Metas ir vyrams suprasti, 
kati a* vienos moteriško* turi 
priedermę Imti Žmonėmis. Vy
rams tnip-gi nepritinka būti 
galvijai*.

Motery* iki šiol daug augi- 
einu už vyrus stovėjo padoru- 

' ine. !{<<ikin. knd jos neprastotų 
(o- brangcnyln-s <lclto, kad l>n- 

<> tarė. Padori mergaitė siui- 
!a> . kurtų naudingesnė tėvynei 

į .:ž ištvirkėlę, išdykaujančių 
, u kareivinis.

Iteikin. knd n-ncMiieji žmo- 
iiė . visi protingieji asmenys, 
.i-a viešoji opifdjn, ypač įnik-! 
nt •> itii. iiĮ»rtulMlytų įsigyvenu-1 
•i u* Moj 
žm.mių
i.i.-.

I

Tarp 148 puslapių yra ir to-

M. Ii tų kaitarių pavykusių 
puslapių numanu, tad jis pra

moksluo- 
įvardijų 

Justicijų, 
tvirtina, 

visko— ir
į atnaujintų kongregacijų, 
knd lenkams lengva bu* gauti 

'jojo viršų. D. Tretink’o pas
tangos veikiai pasiliovė, nu
tilo taip gi ir kita Marijonam.* 
priešinga agitacija Leukijoje.

Marijonai Amerikoje.
Bet kun. Matulevičiui rūpė

jo. tad lietuviškoji Marijonų 
.aku nenunyktų. Todėl maža 
vilties matydamas iš Lietu
vos, jis kreipėsi prie Ameri
kos. Liepos mėnesyje, 1913 m.. 

Kuris - -**h a,va**BVO i Suvienytas 
..i- ' |mlitto.iavo|Val,‘tij“’ lajke prakallms 

s nuo pa drooklyne, Chicagoje ir kitur. 
To pasek ',are** a- a- Arkivyskupu J. 

kad skaitlius E- aPic Marijonų į-
: kūrimų Chicagoje.

Ai tame dalyke kun. 
ričiui daugiausiai 
kun. A. Stauiukynas. 
Marijonai ir gyveno 2G34 W. 
67-th str. Jie nebuvo ketinę 
apimti parapijų, tik taikėsi 
dirbti "Draugo” redakcijoje. 
Tečians tat jiems nepavyko. 
Tad* arkivyskupas J. E. Quig- 
ley tau. F. Kudirkai pavedė 
Av. Mykolo parapijų. TeoL 
Magistras kun. Julijonas Ka
zokas buvo jo pagelbininku. 
Veikiai atsirado būrelis brolių 
nektinigų. Visi Marijonai nu
sipirko menkų medinį namelį 
1631 North aro. ir’ton apsi
gyveno. Tn amerikinė Marijo
nų atžala negreitai tarpo, jų 
atrijo stiprinti naujomis jie- 
gomis iš Lietuvos. Iš Ameri
kos kunigų lietuvių prie Ma
rijonų pristojo tik du: Kun. 
Pranciškus Meškauskas, kle
bonas iš Athol Mass. ir tan. 
Pranciškus Benfitas, Aušros 
Vartų klebonas U Chicagos.

KiviesbO įcntuUL
Berašant apie Marijonus, 

atrijo praleisti neminėjus pa
šalinius kun. Matulevičiaus dar- 
bus. Tnrp tų Imvo kritika su
manytojo protesto prieš vie
nuolijas. Mat Kauno 1909 
jm> Arento Kazimiero drau
gijos suvažiavimui |ias

\Villiani

i

I

nori padaryti revoliucijų vi
suose minėtuose moksluose 
bei vieton barusių daigtų pas
tatyti nebuvusius ir adveraai, 
tai toki mokiniai, taip Karpa
vičius, gali jam padėti.

Įžangoje tas rašytojas pa
sisakė: “Sis mano rašinys bus 
pirmas Lietuvių kalboje toki s 
veikalas:" Tai tiesa, begu bu
vo lietuvių kalboje knyga su 
tiek daug arogancijos ir igno-

Socijalistų vadas iš Mil- 
traukte, Wis^ Victor Bergo r 
ir keturi jo pagelhinintai ta
po patraukti teisman ui per
žengimų įstatų, vadinamų Ei 
piouage AeL Tais įstetais 
draadšiama tat visa, tas galt 
susilpninti Suvienytas Valsti
jas taria nota ir sustiprinti 
j« prialg Vokietijų.

Taisnas tusiai labai ilgai, 
ria buvo pačių žmonių 

ti asmenys ir priraikinti.
12 teisėjų žymus stai- 

buvo darbininkų.
^sšklausų visos bylos, teisė
jai vienbalsiai pripažino kal
tais Bergerį ir keturis jo pa- 
gelbininkus.

Apkaltintieji žada jmduoti 
apeliacijų į augfitesnj teismų. 
Kol tas jie paleisti kuosai. 
Lik kiekvienas turėjo užstate-, 
ti po 410.000 kaucijos.

Prisiekusiųjų teismai susi- 
' Beda ii dviejų dalių, fivar- 

Uansioji dalis tai žmonių iš
rinktieji ir pritaikinti arnnc. 
nys turi išduoti ištarme nr np-' 
kaltintieji yra kalti nr ne. j 
Jiems nepripažinti* kaltės, 
teismas paliuosuoja apknltin- 
tųjį. Jiems pripažinus jo kai 

' lę nuolatini* teisėjas ii Bau* 
mių Knygos išrenka tam tin
kantį įstatų, kuriame pažymė
ta, kokia liau-stnė yra puški r-i 
ta už tos rųšies nusikalt imtu.

Dažniausiai būva įvairių 
Imut-mių didesnių ir mažesnių 
už tų patį nusikaltimų. I 
nusikaltimų, kurį jiatlnrė Mil 
Maukei* *s surijulistni Bnii-mių 
knygoje paskirta mokėti nuo 
$ 1000 iki $10.000 pinigais, ar 
la sėdėti kalėjime nm> vi.-mi 
i b*tų iki dvidešimties, arta 
t bidvi batutui kariu. Tat reiė-' 

i.i. knd nuolatinis teisėja*
• • riui ir jo pagclbiuiu- 

,-ali paskirti bnutunė* 
• tiž sėdėjimų vienu* 
.. ' juiic. arini. jei liana* 

.iy pinigai*, tai ne urn- 
.4 10*>0 dol i e riti.
Nuolatinis teisėjas taipgi 

negali paskirti bausmės dide- biuro jiaeirodė įgustųjų Tau- 
nės negu 20 metų talėjiman tij Sujungus Draugijos susta- 
i-u 10 tūkstančių dolierių pi- lytasis projektą*. Tiesa, jis 
nigais. Nuo to nuolatinio tei- nėra visas, liet tiktai pameti- 

priklauso nustatyti baus- nini .Sujungus

I M **—* fcuncnvt^

t

Matule- 
padėjo 
Pas jj

Mr.lės 
dailės

t

dėlto

PRADEDAMAS PAMĄSTYK.
4

kųs mano išvedžiojimai, tad 
lietuviai paeina nuo Atlantiso 
ir kad, sulig tūlų tikrinimo 
"Lietuviškai net Rojuje Ado-- 
massuJieva kalbėję”. Galuti
nius prirodymus paremsiu 
taip pat ant J. šliupo surink
tų mitų", (p. 141). D-ras 
Bruoži* tvirtino, kaip ir p. 
Knrpaviėius, kad Rojuje lie
tuviškai kalbėta. Daktaras iš
ėjo iŠ protą ir mirė. Jo nuo
monės. gangreit, buvo pirmuti
niai jo ligos ženklai. Bet, tad 
jos atsikartoja Amerikoje 
jauno žmogaus galvoje, tai 
•a a*JRU KWuL

Rašytojas drųsiai užkabina 
šventųjį Rašte, bet tenai jam 
taip pat sekasi, kaip gamtos 
ir istorijos moksluose. Htrau- 
kų iš pirmosios Evangelijos 
jis šitaip paduoda: "Ir diev- 
namio neina perskilo pusiau 
nuo viršaus iki pat pamatų”, 
(p. 88). Tuomterpu Av. Mate- 
ušas rašė. "Dievnamio už
dangalas perplyšo nuo vir
šaus iki apačios (Mat.27Al)”. 
Mat Karpavičius nežinojo, 
knd žydų dicvnainyjc švenčių 
švenčiausioji vieta nuo šven
tosios buvo atiilalinta uždan
galu, ir kad Natcušas kalba 
npie tų užilnngalų. o ne apie 
■ienų. Taip pat ir Senojo Į- 
statymo tekstų, paduodamas 
ištraukų iš Gen. (L2 praleidžia 
žodį “žmonių" ir išeina ne 
ta prasme (p. 10). Kalbėda
ma* apie Dovydo ir kitų pra
našų girtnnes (p/ 83) Karpnv1- 
čiue įpuola į juokingų klaidų. 
Kur pranašai vartoja regimus 
paveikslus, kad vaizdžiai iš
reikštų nematomąsias Dievo 
ypatybes. ten Karpavičius 
tuos paveikslus ima kaipo

i

groto 
AbUaljų ir

ANTANO RADZEVIČIAUS
VARGONŲ KOMPANIJA

>u« įpročiu- t iešanic 
j |uiė inunųjų npriji-

Tautų Sąjunga ir 
Amerika.

Yra k.-turi išdirbti Tautų 
Sų.umuif. projektai arba su- 

Mintinai. Dit sustatė angim, 
'.'bliu prancūzas Burgcoi* 

•knitosi litiržtin). vienų Anie- 
rikti vyriausyl*-. Ti** k«'tun 
|nojckini liin-ra iivapgursititi.

Ji \ leio-io.- Informacijos

knd yra daug vienokių dalių 
abiejuose projektuose.

Reikia pažymėti du aiškia* 
išreikštu principu: 1 tiukaina 
tautinio gyvenimo api-amm ir 
2 tautų lygybi* joms ekonomiš
kai kilti.

Kndan-gi tik jžangn to pro
jekto tėra apgarsinta, tai 
juokingi batų visi išvadŽioji. 
nuli iš to. ko projektui trūk
sta. įžangoje negali būti vis
tas suminėta. Kas imminėtn, 
tas yrn gero.

Iš vieno dnigto numanu, kad 
Sųjunra susidės iš Amerikos. 
Anglijos. Prancūzijos ir Ita
lijos. Iš kitos vietos -yra pa
matų s|Wdi. kad prigulės taip
gi Belgija. I .enkija. Serbija 
nrhn Jugoslavija ir Čecho-Slo- 
vakija.

Tik to-* viešpatijos, kuriaso

knlturiugns primityvų, arba 
laukinių žmonių, padermes.

Mes tikime, kad Wilsonns, 
(įn<*š<kinm« Tautų Sąjungos 

sutnnnyuių j pasaulio taikosi 
konferencijų. įneš dalykų nt-’ 
sakantį savo asmens ir Amcri- 

Įkos augštybei.
Apgarsintoji projekto įžan

ga |>nrodo. hnd Amerika su
prato, jog kari-* kyla iš eko
nominio taniu mvaržymo ir iš 

■jų tautybės prislcgime. Tai 
inntyt. knd Amerikinis pro
jektas tiedvi neteisrbi pra- 
šaiips iš pasaulio. Tada, žino
ma, bns visoms tautoms ir lai
mė ir džiaugsmas. Mos lietu- 

‘ viai tų dviejų daigių ir tenori-

Dirbėjai ir Matytojai

Elektriškų, 
Tubular- 
Pneumatiikų 
ir MechaniSkų

VARGONŲ



DRAUGAS

Lietuviai Amerikoje
OKJERO, ILL.

ŠEDUVA

MA5TER S Y!DARGUŽIAI,

PANEVĖŽIO ŪKIO DR-JA

Vyčių veikimu, 

švenčių jaunimas

RADVILIŠKIS. 
Šiaulių apskr.

Tegul Kvorka padabina Jūsų 
namų. Pu mn* galima gaut* 
visokių naminių rakandų k. L 
Rakandų, Pečių Divonų, Siu 
ramų Malinu. Pianų. Grafono 
lų. Viskas pas mu gaunama 
Kuomet jum prireikt** ko prie 

namo kreipkitės prie

Pirmadieni*, sausio 13 1919

Dr. G. M. GLASER
rnAKTTKrojA ee Manas

Prieš karų Radviliškyje bu
vo įsteigta Vartotojų Draugi
ja. Ji gyvavo gan gerai ir gal 
butų iki šiai dienai gyvačusi, 
kad ne karas. Karui užėjus, 
viskas iširo, viskas kažkur 
dingo. Šiandien jau kai kurie 
net pradeda užmiršti, kad ir 
pu inus buvo Vartotojų 
Draugija Kiti gi laitai intere
suojasi, ypatingai skolininkai 
ir dalininkai, likimu toa Drr.t: 
gijos. Girdžiam, skolininkai no
rėtų atsiimti savo skolas tik, 
deja, nežino, kur ir pas kų 
kreiptis. Visi užinteresuoti se
nai laukia, kada paskutinė tos 
Draugijos valdyba malonės 
duoti apyskaitų ir praneš, kur 
dingo turtai, knygos ir tt R< i-| 
kėtų galų gale ir valdybai ir 
vedėjams atsiliepti, {.auksinu*.

V. W. RUTKAUSKAS,
ADVOKATAI

' KALVOS SKAUDĖJIMAS,
, ŽARNŲ UŽSIKIMŠIMAS.

Vidurių ir kepenų ligos ir 
vidurinis kataras

| ir visokie kitokie nrtmairunai ir 
net*ark<» viduriuose yra ui ra- 
mitalai užukiintimu žarnų ir 
mvitai pnuhJinama vartojant vi- 
tiems lai Jainet

PARTOLA
I I

kurie viakų sutvarko taip kaip 
reikia išvalo kraujų ir vidurius, 
MiMtiprina žlcbėiojimo organu* ir 
padėtis kepenis savo darbų atlik
ti reguliariai ka* prašalina sal
to* «lu,iidėjin>ų, ir iluudėjiniu* 
viduriuose, nerviškumų ir silpnu
mų ir tt.

Partola kaldaincs užlaikys jus 
r.orrnalium atovyj. Tūkstantiai 
jas vartoja ir <*a pilnai ulaiųs- 
nėdinų. Paimkite 2—3 *ald*i- 
nm prieš einant gulti vakare, 

i Net vaikai mėgsta Partola. bet j 
jiems salima duoti mažesniuose 
«b«oar sulig amžiaus.

Didelė dėžutė kaiuoja vienas1 
Idi.licria <lel jmrnnkumo publikos. 
t DM MUnėiome G dėžutes tiktai už 

J.i>. 00. Atoiaukite y panikai ar
iu rašykite (įdedant pinigus; tie
siai j

APTEKA PART08A,
160 Second AveM

New Torte, N . Y. Dep. L. 4.
(•)

Po
pradėjo veikli. Liet. Vyčių 14 
kuopa susirinko scredoje, sau
sio 8 d., bažnytinėje svetainė
je. Ten gražiai pasitarė apie 
savo reikalus. Išduota rapor
tas ir Apskričio susirinkimo. 
Tartasi apie surengimų vaka
ro trumpoje ateityje. Darbas 
pavesta komisijai sutvarkyti. 

'Nutarta ateityje turėti kalbe- 
' les apie politiškų padėjimų 
Lietuvoje. Prie kuopos pri- 

Įsirašė Pranas Jankaitis. Iš 
I pultų visos kolonijos prakil 
nesniam jaunimui prigulėti 

I prie vyčių. Po susirinkimui 
;valaudų gražiai pažaidė. Aug
lio ir žydėkie Lietuvos jaur.i- 
: me.

Moterys organizuojasi.

Cionyk&čios moterys - kata
likės organizuojasi Panedė- 

llyje, sausio, Sv. Antano par. 
svetainėje, parapijos moterys 
susirinko pasitarti apie savo 
reikalus. Idant savo reikalus 

apginti, sulig 
! krikščioniško mokslo vesti, 
'auklėti tėvynės meilė pasiro
dė, reikalinga yra turėti ar
timesnius ryšius vienų su ki
ta, reiškia susijungti ir užtai 
sutvėrė Cicero Lietuvių Mote
rių ir Merginų .Kliubų — idė
jinį, ne patalpinį. Daug mo
terių prie to kliubo tų vaka
rų prisirašė.

‘ Linkime moterims pasek
mingai darbuotis labui Baž
nyčios ir tautos.

Naujų Metų vakare, para
pijos svetainėje buvo pareng
ta dėl mažų vaikų Kalėdų eg
laitė. Publikai susirinkus 
svetainėn, vietos vargonin
kas, J. Prakaitis, perstatą* 
programų, paprašė visus su
stoti ič atgiedoti Lietuvos 
himnų. Paskui perstatė kal
bėtojus: vietos klebonų, gerb. 
knu. J. Oleknavičių ir svetį, 
gerb. kun. A. Tamoliunų. Pir
mas kalbėjo vietos klebonai. 
Kalba buvo pritaikinta dėl 
mažų vaikučių ir šios iškil
mės. Gorb. kalbėtojas gražiai 
nupiešė Amerikos vaikų gyrė-1 
nimų, taipgi priėjo ir prie 
Lietuvos vaikučių, kaip jie, 
šventes švenčia ir kokių eglai
tė turi. Sakė, gal kur ant lau
ko ir šalčio, gal po tokia eg
laite miške, po kuria pasislė
pę nuo vėjo ir lietaus. Papra
šė vietos vaikučius knd kož- 
nas dėl savo broliukų ir sesu
čių Lietuvoje, šaltį ir badą 
kenčiančius vardan Lietuvon i 
vaikučių, sumestų po keletą j pasekmingai 
centų j Tautos Fondų. Vai
kučiai prašymą priėmė ir mu 
aukojo $5036.

Paskui kalbėjo gerb. kun. 
A. Tampliunas apie Lietuvos 
miknius ir jos padėjimų. . Po 
prakalbų buvo atidaryta eg
laitė. Atidariiu eglaitę, vai
kai deklomavo, dainavo ir šal
dė. Viską atlikus , Kalėdų 
diedukas dalijo dovanas vai
kučiams, kuris daug juoko 
pridarė 6u vaikais publikoj. 
Ant galo parapijos choras pa
sveikino visus sugiedodama^ 
“Ogiausių Metų“ ir dar porM 
dainų. Tuom pasibaigė pro 
gramas.

Aukotojai yra sekanti (dan
ginusia nikai): 
• fro 5 doL: kun. J. Oiekna- 

vičhm, P. Dagia.
Po 1 dol: J. OMoavičiutė,

SI0UX CITY, I0VA.

Pastangomis pirmininko S. 
Balčio, sekretoriaus Bučio ir 
k. atgaivintoji Ūkio Draugi
ja ima labiau veikti. Koope
racijos pamatai* įsisteigė 
krautuvų, kurios apyvarta 
kas dienų didėja. Bugalteri- 
jai tvarkyti pakviestas Bieli-I 
nis. U. Dr. nesenai gavo leidi-1 
mų iš Vokiečių valdžios supir
kinėti sėmenis ir linus. Ūkinin
kai ima įdomauti Draugija, 
kuri daug ko tikisi iš linų pii-, 
tdvbos. <

Uk. Dr. dar pardavinėja čir
pus iš medelyno, įsteigto dar 
prieš karų. Parduota jau ke
liolika tūkstančių obelių, kriau
šių, vyšnių ir čerešuių. Ji tiki
si visai paimti medelynų j savo 
rankas ir vaisyti musų kraš
tui tinkamos rūšies čiepų.

Yra ir daugiau sumanymą, 
tik trūksta kapitalo. Manoma 
prie medelyno įsteigti sodinin
kavimo mokykis, prie Draugi
jos gi mašinų punktų, infor
macijų biurų ir 11

Dar traukiama j vienų visos

šiemet dar neįkurta ėia nė 
; vienos naujos mokyklos. “Sau- 
lės” skyrius tupinasl įkurti 

į keturių klasių progimnazijų, 
tik nesiseka. Prašalinti ch~o- 

! motns klintims, kūrėjų konnte- 
Itas šiomis dienomis kreipėsi 
i tiesioginiai j Lietuvos Tarytu, 
iš kurios tikimasi pagreitini
mo.

Valkininkų pr.r. turi arti 
gyventojų, išimtinai susipratu
sių lietuvių. S]>al:ų 2!' <L buvo 
jaunuomenės susirinkimėlis: 
dalyvavo svečias iš Vilniaus, 
kurs trumpai į vaizdino seno
vė* lietuvių viešpatavimą, pas
kui jų prispaudimą, lenką, ru
sų pančius, okupacijos valdžių, 
vėl sugrįžusių nepriklausotny- 
l«ę ir imlšcvikų bei lenkų pavo
jų. Pranešėjas nebegalėjo kal
bėti: taip jaunimas sujudo ir 
ėmė šaukti, kai kurie net su a- 

j Jaromis: — Einam tėvynės g<*| 
bėtų! Imkite mus!

Daugiau, pranešėjas įvaizdi- 
uo, kokį garbingų ir šventų 
darbą atliks tvnrkos darytojai 
ir tėvynė* gelbėtojai.

(“L. A-”) Ten buvęs.

:k—S

Dr. A. R. Remitlil B 0.
AKIV sm'MAlJHTU 

r.Unsju D, kai 
Oftaa TslanSo, nuo » I* ryto iki 
• vai. vakar*. NeOHiauiia f Iki is
0Msa./u-**-t *»» t.--t i: m

TaMoaaa Yarda *111 
llaulerar* «<«T |
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18 TOWN OF LAKE.
I
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i IŠ NORTH SIDES

M. Brentaitė. pirm.

BRIGHTON PARKE. ir

An-i

l

PUIKIAI AT8IM0KA.

C

bus padaryta, 
bus vienas iš

knd 
Imtu

Kapitalas 
$200.000.00

l

V

TIKRAS TURTAS, 
lankiu jums laimingų Nau-

EVANSTONAS PAKYLA 
PRIEŠ GAZO KOMPA

NIJĄ.

REIK. ALAU J A DILESNIŲ 
ALGŲ.

Altarija.
P. S. Tikietai i koncertų 

galima iš kalno nusipirkti.
I1~BRIDGKPORTO.

ir paremti prakilnų darbą. 
Pastaba. Koncertą* prasi-

• /» W01-C>ri«l>.

CHICAGOJE.
--k

/.7NM7 7.75 > \lt KI.Uiti' ) 
i,nisir.iMXti mt.i- ’

/77/7 S b Al •.
H v liti

Visi, kurie skaitysite šitų 
pagarsinimų, turėkite už prie-

' j

MASTAI EINASI SU 
DARRAIS.

f.

COFFEE
I

Ta
rėjo 63

4
m s niAHi.u ši miestu i 

numeti \

Trukšituv- CliivRgu* iiih-M" 
administracijoje. Pernini me-* 
tas turėjo biudžetą (sąmalui 
$25,619, 4M Ir vos galą mi ga
lu suvedė.

šiems metam* sustatytas 
biudietas $X\39G,4<Kl. Tiek 
reikalinga išlaidoms. Išlakta.*, 
sakoma, padidino karė ir pro- 
siplatine visokie mb-*tn veiku 
lai.

Bet visa nelaimė tane-, knd 
nei pusės pinigu nebus galima 
gauti šių metų išlaidoms. I- 
Visapusiai apskaitytų v.-r-niut 

J įplauks iždan Vos ė 15.651 >.437.
Tai kurgi tie 35 milijonai:

Kitokio išėjimo nesuranda
ma, kaip tik užkrauti augštes- 
nius niokc-ėius ant žmmiių už 
nejuduma* nuosavybes.

Tuo tikslu mi«*to taryta* 
spiu-ijnhs komit.-ias kreipiasi 
legi*latur<>u. Ir j-i h-giidntuni 
bis padidinti mokesčius, tuo
met Chicagos piliečiai tur*-* 
džiaugsmo.

Bet nereikia pamiršti ir to, 
kad lrgndaturuje veikia atsto
vai, katrie yra ten piliečių (la
siusi i ir patys turi ncjudonuis 
nuosavybes Cliicaguje. Tie at
stovai pakels trūkimų ir jmsi- 
priešins tokiam atkakliam šei- 
mininkavimni Chicagoje-

Ir kas bus, jvt legislatura 
neleis padidinti mokesčių!

Bus tas, kad Chicagos ad- 
miniatrarija turės apaieiti su 
tiek pinigų, kiek tun.
' Bet žiandie politikieriai jau 

— grūmoja, jog au 16
mų išlaidomis Chicagoje 

ai darbininkų neteksiu 
t>o. Banių sumažinta akait- 

j policijos, gaisrininkų. Ne
turiu prideramos mieste aj - 
aaugos. Nebusią gatvėse švie
sos. Gi pačios gatvės (mvirsią 
mėšlynais.

Nežinia kiek teisingi tie gru- 
mojimai

Tačiau tvarkingai reikalus 
vedant galima apsieiti ir su 
--- ■--- *- --- ♦-OlA&OullS ?r 4gl<Į<_>)T11 4*

Tik pagalvokite. Kuomet bu- 
AipBtŪdinti gyventojams iuo- 
fgpoAai, tuomet pabrangtų ran
do* ir tie palys tūkstančiai 

' miesto darbininkų pareikalau
tų asu didesnių algų. Nea tuo
met butų pinigų.

Spėjama, kad su tuo sumn- 
nymu legialatura laimi nt*ar- 
giai pasielgs.

Illinois valstijos darbininkai, 
kurie turi savo sąjungą ir pri
guli prie Amerikos Dariui !’<•-' 
derteijo*. reikalauja <li<|i-smų 
•Ipj.

Jie tvirtina, knd jier ilgu* 
uu-tus legislaturn »• |ierži*rvju 
darbininkam* įduriamų algų. 
Ir tudel <hitar butų Įnikus :ą 
padnryti. kuomet vpa<- |*i*ur.- 
kėjo pragyvenimas.

f’vJeralis darbo biurai- Chi- 
vagoje, kurs darbuojasi kiek
vienam paleistam iŠ tarnytas 
kareiviui parūpinti atgal buvu
sį darbą arba surasti kitą, at- 

i sidurė keblan padėjimam 
kareivių

Z. Jonikienė ir P. Starkai-• 
tė $64/ti.

Viso $614.25.
Viršniinėti pinigai pasiųsti 

Tanios Fondo kni-iiiinkiii.
T. F. UI skyr. raštininkas, 

Jeronimas A Poška.

Chn-nruji- *iwr,--tiH>ia Mi? 
ini'l II. Cut'i-t. jauna* liruk< i 
lis, kur* niekleiiavii įvairia r.*! 
tandsais ir dougt-l luiukusoi 
buvo jgij;* «lii|< li |ui*itikčji-1 
mą. P<-r pastaruosius 4 iwln*' 
jis |irnl<-i'b-* apie Gist tukstan 
čių dol.

I i lai jum trriihioja kalėji
mas.

J<i tih-iinvititn ĮitiVL- -■ n 
Silviją, ii’-.* jis piimilėjo prie 
Chicagos iiiriiiii?-niųjįi žtu«>- 
ain luomo. Ku- -vnibiaii.-iii. 
knd ji* yni v<*lę» potogią ir ta- 
l<-ii1uot.i i; pjiriiil.iiiivsniii įm
inu iiin-hą.

t’utlvr ikrai sl*'-|«- miv« bau- 
kratijiiną. lii-t. aut gulo, kuo
met iK-btivu kitokio išėjimo, 
fmt.* pri>i|mžiiio prie kaltės.

Pinigu* iiž iianbiotu* Imtnl-1 
sii» -:ik%-i i-i- iil, go|eži< • kn- 
lykiosi- Mentalia, i- kur tikėjo-* 
ri prisižerli auksu.

Moterių Sa gos 21 kp. nariu 
donai.

I'aiit-tli-lyjis -ausiu K. d. i 
vai. vakare. Šv. Kryžiau* 

|uinipijo- svetainėn prašau 
-ii-irinkti narvu, vakaro ren
gėju- ir kateur mano paimti 
role*.

Tauto* Fondo GO skyriaus 
niikie Mirintetos po natnv« Lie
tu vo. hti-vi'-s reikalams, 
kojo Mdi.inėios ypnfo*;
\L .litiulgalris..............$5<l.<)0
l>r-jji Saldinusios širdies

V. 3.................................. 3&00
J. Liutviuas .................. 15.00

po Ju įlok: S. Nuviduu. I- 
Jttodtmivi*'. A. llakaričius, F. 
Uadiė, I. Balčiūnaitė, K. Ei
nikis, F. lJarg«-llo, J. Arens, 
A. Sriiipsa, J. I)< ksi>is. .1. Ki- 
taitns. II. Kailiunhs. I>. Gu- 
Ižiuiins. I’apėvi*. .1, Vili

mas.
I’o 4 dol.: V. Jnukevičia, .1. 

M.-icijnu-kis, A. Jcšendus, .1. 
Siiidiiutas. .1. Arliačinskis, P. 
Bružą*. J. Norgiln. .1. Lievo- 
nas. A. Siulinskis. J. Atkočai- 
tis. F. Kiudnris. J. Bagdonas. 
P. Acrpctis, V. l'ingelinuukis. 
•I. Vaisys. .1. Žolieris. J. U 
Koris, A. Mikalauskis P. Sa- 
•lanskis. A. Ivinskaitė, J. Do- 
meikis, K. Mažium*. K. Le
vickis, J. Karhanckis, K. 
Trnmpiškis. V. Visgirdas, J. 
Vai artinas. K. Kabdinckis, P. 
tiektiems, O. Jicvananskaitė, 
M. Taižauskis, M. Aipotis, P. 
Bimkus, K. Karonatnkas, V.

— — Gulamus. V. Valantinas, 1L
xrBAUSTI FARAIERIAI. i Pankštia, K. Pinas, J. tileikis, 
, . .--------1 *P. Blndžius, J. Nokutit, I).
Lake pavieto 21 fanuerys • Dauk^, p. Ratauskis, J.

H aukegano teisnic nulmusis • 
po $15 kiekviena* n? skiedimą 
pieno vandeniu.

Tasai praskiesta* vjindemu 
pienas laivo pardaviuėjiimr.'' 
Chicagoj**.

IUtlTAl.il X.\7 //.I/ 57 j.\- i 
KALĖJIMU.

Teisėjus (ii-umiill nubaudė 
vit-ucritiiiK iih-tani* kalėjimai! 
(’hurles M. Utotviiing. brutalių 
vyrą.

Jis savo žmoną kurtų npniu- 
ėę» taip, kad jai sulaužęs kelis 
šonkaulio*.

I*ri«« gimdymo jis nejiašaii- 
kęs savo žmonai gydytojo. Tad 
gimęs kūdikis veikiai miręs.

Jo vienas 5 metų vaikas nuo I 
tėvo daužymo palikęs žvairas- '

Tokiam žmogui |w*nnnžni' 
vienerią mėtų kalė jinai.

Po num. 4329 lln*xel boul. 
gyvena gerai pasilaikanti po
ra, Mr. ir Mr*. Bishop. Tai 
geri ir gailestingi žmonės.

Nesenai Bi*bopni į savo na
mus paviešėti prsinė vienų 
kareivį. Tasai pasprūdo apsi- 
vogęs.

Per praeitas švente* jie pri
ėmė kitą. Jie su kokiais tai 
reikalais išvažiavo į kitą mie
stą. Paliko kareivini pinigui 
ir prašė pūiviešėti. kol su-1 
gryiią.

Šis likęs vienus llishopų I 
vardu iš vienos didelės vidn-, 
inii-sčjo krutu vės užsisakė pui
kius drabužiu* ir kitokių pre
kių.
Tcėiaii sugrvžus namo Bi*bo- 

pauis ib-tektivai tą “karei
vį" suareštavo.

ši.-itidi<- daugelis npsimeta 
kareiviai* piktadarysčių tik
slais.

Fifth IVard Iinprovement 
A-sociation. Evanstonr. vakar 
turėjo susirinkimą ir pagami
no protestu prie* Statė Pu- 
hlie l’tilitics komisiją už garo 
pabranginimą.

Protestas pasiųsta* guber
natoriui Ix»*den.

parėmimo pralobsta.bet 1nnto» 
reikalų visai nepaiso. Tni ne
gerai ir negražu. Jeigu remia
mi- olitilsj: “sava* pn»savąjį", 
tui turime ir tvinyt, kad tas 
iim ••savasis’’ tikrai butų mu
sų. Kitaip inv*- lĮcgnlimc jo nei 
pri|Mižinti. m-i remti kaipo *a-> 
voju.

Musu parapijos, gerb. Ule- 
Iraną**, kun. M. Krušas -nvo 
priedermę, kaipo lietuvis, gra
žiai išpildė; tą patį padarė tr 
Janiui*, mylimos musų vika
ras kun. J. Svirskas.

Kalbėjo taipgi musų gerb. 
veikėjas, architektas, M. E. 
Zaldokas. Jo kalba, kaip vi
suomet. buvo interesinga k 
turininga ir ji* netik gražia 
kalba remia ir pritaria Lie-I 
turo.* reikalams, bet ir dide-l

Tai liti «lno*numu. Garbė jam už;
c.'tai! (Pabaiga bus).

Pennriius
$25,000.00

Ijibd. Sąjungos ii kp. laikė 
i priešmetinį susirinkimą sau- 
. šio 5 d., šių metų. Kaip į pa

prastus, tnip ir į šį suririnki- 
iną atsilankė skaitlingai na
rių, nes visi nori-jo išgirsti ką 
naujo nutarė Centro susirin- 
kimo*.

1 Pirmiansia buvo išduotas 
raportas iš nfsibnvn*'io bazn- 
ro, kurio pelnas buvo skiria
mas Ijib. Sąj. naudai. Pelno 
Imzara-i davė $132.75. 
graži suma pelnyta per vie 
ną vakarą.

LalxL Sąj. 6 kp. išreiškia 
pailėką visiems, kurie auko 
jo tam Umarui dovanns ir ku-.jų Metų, turto, bet ne tik pi
ne tų bazarą parėmė.

I

Perkelkit Savo Pinigus 
į Lietuvių Valstįjinj Banką
Kuris Žengia
Kasdien Auga Stipryn ir Stipryn

Banko Turtas Jau Siekia
1,244,674.97
Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) .. .. S16.754S5 
Rugpjūčio 1 1917 ................................................ 288,556.89
Gruodžio 31, 1917 ............................................ 418,66163
Liepos 2, 1918 ................................................... 600.079.07
Lapkričio 2, 1918 ...................................   765.523.56
Gruodžio 31, 1918 ................................................ 945,789.40

nigų, liet sveikatos. Daugy- 
Raportas iš Centro susirin- b«-s tokių atviručių tnes ga- 

kinio vienbalsiai priimtas ir vome ir nėra nei jokios abe
jonės kad sveikata, tai žmo
gui didžiausias turtas štai 
paskaitykite kų rašo Mrs. A- 
genės Vonele, Kager PI., Balti- 
morv, M d., kuris ta|x> mums 
prisiųstus Gruodžia 20, 1918. 
"Aš kentėjau ilgų laiką nuo 
negero ūpo, bet dabar jau
čiuosi labai gerai nuo tada 
kaip pradėjou vartoti Triner 
American Elixir of' Bitter 
Wine, ‘kuris mane gerai sutai
sė ir jaučiuosi kaip naujai at
gimusį. Nerviškumas galvos 
skaudėjimas, blogas ūpas yra 
greitai prašalinamas per Ame- 
ricau £lixir of Bitter Wlne- 
Visose vaistinyčioso $1.10. Iš
sisukimai, suputimai, reuma- 
tisuos neuralgija, lumbago ir 
kiti olMoamai įw*galinami var
tojant Triner Linunentaa 33c. 
ir G5c. visose vaisinyčiose, per 
pačią 45c. ir 75c. Jooeph Tri
ner Company, 1333-43 South 
Ashland Avė., Chicago, IU.

(Apg.)

išreikšta pageidavimas, 
visi Centro nutarimai 
tuojau vykdinami.

Raportas iš peržiurijimo 
knygų. Pasirodė, kad I-alti. 
Sąj. 6 kp. girna pasidartavo. 
nes Centrui pasiųsta 1,416 dol. 
50c. Dar ižde turi 88 doL 
85c.

Raportas North Sides drau
gijų, kurios rengia koncertų 
ir balių sausio 26 d., Scboen- 
hofcn’o svetainėje parodė, 
kad dedama pastangos padary
ti 500 doL j našlaičių ir sene
lių namų prieglaudos fondą. 
Žinoma, reiks gerokai pasi
darbuoti, bet galima tikėti, 
kad tą suma 
nes koncertą* 
pnikiaurių. Jau p. Lauraiti* 
parapijinį chorą mokina uū. 
jų, gražių dainų, kad aUilan- 
kiurių j koncertą publiką ga-

Visas turtas siekia $1,244,674.97

PERKELKITE SAVO PINIGUS Į UNIVERSAL 
8TATE BANKĄ. ANT PINIGŲ PADĖTŲ IKI SAU
SIO 15 D. GAUSITE NUOŠIMTĮ UŽ VISĄ MENE
SĮ NUO PAT NAUJŲ METŲ.

Ucrtmiv VoiMIJiai* Įlanka* aura dcl to. kad j-ra
ru* įlanka*. nv* yra l>o aitriausia VslMlJin** VMUlo. prtrliura Ir 
auulatln* uliiura dlroktonų Ir patyrusių ir llUkliuų Uaako valdl- 
alnkv.

Lietuvių VolaUJUU* Ranka* Ir toliau aura Ma turi auvtrt <•» 
Šėrininkų. kuria na tik Kalia UoJ įlankoj daro UraJ. bet Ir rūtoms 
■aro draudama Ir pakista n. lema r*k*nndm»ja g Baak*r'~*MW 
Banko kulnas call auaikalbėu saro prigimtoj kalboj, ba kitų tar- 
plmnkyatėa

UNIVERSAL STATĖ BANK
3252 S. Halsted St, Chicago, IH

Daukostas, p. Katauskis, J. i
! Pocius, J. Žitritns, J. Paršas. |lėt?..Ukrai P»tenktati.
IL Vilimas. K. Leikia. P. Gri-: 
galius.

Pu 3 dol.: A. Josevičia, J.
Btikauskis. J. Bukauskis.

Pu 2 lot: J. Ilosbudauskin,
J. \'aitkur, M. Cfutis, J. San- dės 5 vai. po |ūutų. Durys bus 
hras. HL Geras, A. Ardeviėia.; atdaros 4 vaL Visi j pagnr- 
P. Kukauskis, A. Gcideikis, K. tintą laiką pribukite.
Z tusytis, A. Kimanauskii*. J. 
Bu'riti*. F. Rauminaa. B.ram- 
lialas, K. Valia, L Žitkus, B. 
Znuiki'S. V. Itukauskis, P. Lau
kis. A. Jokantas, P. Pakšt*.-, 
II. Gutauskas, F. Ktatiulis.

Po I doL: P. Paškauricaa, J. 
Bagdonu*. K. Zaromskis, S. 
Gricius. I. Šarka, F. Galintas,
K. Naršiutis, V. Baltiikunaa, 
P. Šimkus. A. Vaiskia, V. Bač- 
kauskis, H. Petraitis, O. Air- 
viutitmė. J. Gakauskas, S.

Visų draugijų atstovų pri
kalė koncerte ir balto ru*4- 
rinkimas įvyks utarninke, 
sausio 14 <L. 7130 vaL vaka
re. Atstovai malonėkite atsi
lankyti.

II T. F. 32 akyriaaa vafldmo. 
Bridgvporto kolonijos lietu- 

Markus. J. Nchnlts, J. Kunc< - viai turėjo pasiryžimų snrink- 
vičia. A. Verkutis, J. Micke-. ti bent $10.000 į Tautos Fon- 
linuaitė. K. Pucaitč. V. čuluk. dų. Atsiminus, kad Bridgcpor- 
-I. |t:«rtkovi<rius. J. Vaičiulis., to parapija milžiniškai didelė, 
\. Vaičius. A. Macas, A. La- tat tikėtasi, kad ta bus gali- 

kas. E. Best, V. Klanofspa. J. ma atsiekti. Tuo tikslu T. 
Maži-ka. J. Jozatis. R Und- F. 32jo skyriaus valdyta su- 
raiti*. J. Janknuskis. J. Gri- rengė trečias iš eilė* prakul- 
nin*. J. Baranauskas. M. Ce-'tas Tautos Fondo naudai. Pa- 
iiirri.*. V. Kavaliausius. X. Go- kviesta* kalbėti gerb. musų 
brėnas. J. Vaišvila, .1. I’leė- visiiutneniškas veikėjas, p.

Jonas E. Karosas, kuris Įlin
kiui Chieagoj.

luti gailis kiekviena* brid- 
gvportietis, kuris nealrilankė 
į tas prakalbas ir negirdėjo p. 
Karoso turiningos kalbos.

Žmonių į prakalbas atsilan
kė neperdang — beveik tie pa
tys, kurie visur dalyvauja Ir 
visados aukoja. Bridgeporto 
biznieriai-proferijonalai, aahn- 
ninkai, graboriai, ypatingai 
Holsted ir Morgaa gatvių

kūnas A. l’ivorunas. A. Gu- 
laitis. J. Raukinis, A. Haidu
kas. K. Kosluvns, K. žinion- 
tas, A. Joknbauricis. P. Miko- 
leričia, J. Vilią, J. Dumskis, 
F. Mikncvičia. J. Dopkuvienė 
K. Mišeikis. J. Abromatičia. 
J. Sandara. J. Bergeris, F. 
Crbikas. A. Laurinaitis, P. 
Strauk, J. Jokantas. A. Chin- 
berkis. Smulkių $4.25. Vi
so $614.25.

Šias aukas surinko šios y-

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

b-znieriu* kūne
garsinasi “Drauge

_ -F

nlDZlAUSU ĮIETUVlSKA <RA'JTOV£ RIICABOJE

IUtlTAl.il

	1919-01-13-DRAUGAS-0001
	1919-01-13-DRAUGAS-0002
	1919-01-13-DRAUGAS-0003
	1919-01-13-DRAUGAS-0004

